Nieuwsbrief 07 - 24 januari
Algemeen

AOB - De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren in de week van
11 maart voor meer investeringen in het onderwijs. De bonden roepen leden uit alle
onderwijssectoren op om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. ( bron: www.aob.nl)
CNV Onderwijs – met ruim 50 duizend leden de op één na grootste onderwijsbond – doet
niet mee met de staking. ‘Ik vind dit geen goed moment’, zegt voorzitter Loek Schueler.
‘Momenteel zit ik middenin de cao-onderhandelingen om meer geld te krijgen voor
schoolleiders, leraren en ondersteuners in het primair onderwijs. Daarvan wil ik de uitslag
graag even afwachten.’ (bron: www.onderwijs.cnvconnetief.nl)
Daar sta je dan als leerkracht, als Martin Luther Kingschool, als Stichting Delta. Sommige
leerkrachten zijn lid van de AOB, anderen van het CNV en weer anderen zijn helemaal
niet lid van een vakbond. Voorgaande actiedagen hebben de scholen van Stichting Delta
gezamenlijk opgetrokken. Binnenkort ontvangt u van onze bestuurder (Martin van
Veelen) een brief met meer informatie over de aangekondigde actiedag.
Gelukkig heeft onze school nog weinig last ondervonden van de enorme
personeelstekorten in het onderwijs. Sterker nog: Wij hebben juist twee ervaren
leerkrachten aangetrokken.
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Trefwoord (levensbeschouwing)
Week 5 t/m 7 (28 januari t/m 15 februari): Zien
Inhoud: Over kijken en zien, en er iets mee doen. Over de vraag hoe
mensen naar elkaar kunnen omzien.
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water
(Marcus 6); Jezus geneest mensen (Matteüs 13, 14 en 17).
Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart): Spreken
Inhoud: Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe
woorden het leven betekenis geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed afleggen (Matteüs 5);
Bidden (Matteüs 6); Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen (Matteüs 25).
Mededelingen
- Afgelopen week hebben wij een oproep op Social Schools geplaatst om op tijd op
school te komen. Wij zien een duidelijke verbetering, dat is fijn. Bedankt.
- Heeft u de nieuwe Social Schools app al gedownload? Binnenkort gaan wij onze
rapportgesprekken plannen. Voor inschrijving heeft u de nieuwe app nodig.
Eventueel kunt u ook via de website een tijd reserveren.
- Donderdag 31 januari hebben wij als team een studiedag ‘Boeiend Onderwijs’. Wij
worden deze dag gecoached, na schooltijd hebben wij een studiemoment. De
kinderen worden gewoon op school verwacht.
- Vrijdag 1 februari sluiten wij de muzieklessen voor de groepen 3 en 4 af met een
optreden voor ouders. Dit optreden, onder leiding van muzikanten van Kunst &
Genoegen, staat gepland om 13:30 uur. U bent van harte welkom om te komen
kijken.
AMV-lessen Biltse Muziekschool op de Martin Luther Kingschool
Vanaf maandag 28 januari start er op onze school een reeks van 10 algemene
muzieklessen voor kinderen van 6-9 jaar en van 9-12 jaar. Ook kinderen die niet op de
Martin Luther Kingschool zitten kunnen zich aanmelden voor deze naschoolse
muzieklessen. De kinderen krijgen een introductie op muziek, door middel van
instrumenten, ritme, melodie, etc. Komende maandag is een introductieles. Kinderen
mogen dan gratis een kennismakingsles volgen.
De cyclus bestaat uit 10 lessen en start komende maandag. De hele lessenserie kost 80
Euro. Aanmelden kan via de website van het Kunstenhuis. Op het informatiebord in de
school hangt een flyer met meer informatie. Ook hebben wij extra info via Social Schools
verspreid. Heeft u vragen, laat het ons gerust weten en zegt het voort.
Judo clinic groep 4, 5 en 6.
In samenwerking met de lokale judovereniging Judokan (www.judokan.nl) krijgen de
kinderen van groep 4, 5 en 6 dinsdag 5 februari een clinic judo aangeboden. De groepen
7 en 8 volgen tot de voorjaarsvakantie een blok weerbaarheidstraining. Veel kinderen
reageren enthousiast op de lessen van groep 7 en 8. Daarom hebben wij besloten om in
de groepen 4, 5 en 6 een clinic aan te bieden.
Social Schools 3.0
Direct na de kerstvakantie zijn wij overgegaan op Social Schools 3.0. Volgens mij is de
overstap over het algemeen goed verlopen. Helaas bleken er wel veel fouten te zitten in
de agenda. Heeft u vanuit de agenda data overgenomen in een eigen agenda dan is het
zaak om even goed te controleren of de data juist zijn overgenomen.
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Personele zaken
Wij zijn ontzettend blij te kunnen vertellen dat wij dit voorjaar starten met een derde
kleutergroep. Door de groei van het aantal leerlingen in onze school is het haalbaar om
drie kleutergroepen te formeren. Afgelopen jaar hebben wij hiertoe ook pogingen
ondernomen. Helaas is het ons toen niet gelukt om een geschikte kandidaat te vinden,
nu wel. In een tijd van zeer grote tekorten aan geschikt onderwijsgevend personeel voor
basisscholen, zijn wij heel blij dat wij in korte tijd twee ervaren leerkrachten hebben
kunnen binden aan onze school (Juf Wendy door het vertrek van juf Laura en nu juf
Saskia voor de derde kleutergroep). Als leerkracht heb je tegenwoordig keus genoeg. Je
ziet dan ook veel verloop van leerkrachten op diverse scholen. Vaak zoeken leerkrachten
een school dichter bij huis. Wij zijn er trots op dat beide kandidaten getroffen werden
door de sfeer in de school, de prettige werkomgeving en het warme welkom dat zij
hebben ervaren. Daarvoor willen wij ook jullie, betrokken ouders van onze leerlingen,
bedanken. Samen maken wij de Martin Luther Kingschool tot wat de school is. Dat
kunnen wij niet alleen, daar hebben wij jullie bij nodig. Zonder alle hulp van ouders
zouden veel zaken die wij nu doen, niet mogelijk zijn. Ouders met kinderen in groep 1/2
worden binnenkort verder geïnformeerd over de start van juf Saskia op onze school.
Telefoon voicemail
Wanneer de telefoon gaat proberen wij deze zo snel mogelijk op te
nemen. Soms lukt het niet om de telefoon tijdig op te nemen, in
dat geval kunt u de voicemail inspreken. Dat is vooral handig om ‘s
morgens ziekmeldingen door te geven. Vaak worden deze
telefoontjes rond 8:15 uur gepleegd. Echter hebben wij de
gewoonte om de dag te beginnen met een briefing voor het hele
team. Even de bijzonderheden van de dag doornemen om een
goede start te kunnen maken. Tussen 8:10 en 8:20 uur zullen wij
minder snel de telefoon opnemen. Spreek gerust de voicemail in.
Buurtsport (Niels van Veelen)
Het team buurtsport van MENS De Bilt heeft als doel de kinderen, jeugd, volwassenen en
senioren van de gemeente te ondersteunen bij het vinden van hun weg in het
sportaanbod.
Om de kinderen te bereiken en het buitenspelen te stimuleren zijn de buurtsportcoaches
te vinden op de school- en wijkpleinen in de kernen van de gemeente De Bilt. Daarnaast
ondersteunen of organiseren ze grotere activiteiten voor kinderen zoals het
Kerstzaalvoetbaltoernooi,
Moving
Maartensdijk, Koningsspelen, Koningsdag en
vakantieactiviteiten. Mocht u of uw kind vragen hebben over het sportaanbod in de
gemeente of gewoon een keer willen sparren over sport, kunt u de buurtsportcoaches
aanspreken
als
u
hen
ziet
op
het
schoolplein
of
benaderen
via
buurtsportcoaches@mensdebilt.nl.
De aanwezigheid* van de buurtsportcoaches op de pleinen
elke week met uitzondering van vakanties en speciale dagen
1. maandag – plein Wereldwijs/Regenboog in Bilthoven en één keer per maand
Rietakker
2. woensdag
–
plein
Bosbergschool
in
Hollandsche
Rading
en
plein
Wereldwijs/Regenboog in Bilthoven
3. donderdag – plein Martin Luther Kingschool en de Kieviet in Maartensdijk
4. vrijdag – plein Patioschool de Kleine Prins en het Cruyff Court in De Bilt
* dit is het voorlopige schema, de buurtsportcoaches zijn nog met andere scholen in
overleg
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